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1. AZ MSJJSZ ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSE 
 

1.1. Tagság 

Az MSJJSZ 2021-ban 52 tagszervezetet számlált és 7 új egyesület (Siófoki Atlétikai és 
Küzdősport Sportegyesület; Küzdősport és Kulturális Egyesület; Fót Sportegyesület; 
Farkasok Egyesület; Funkcionális és Küzdősportolók Óbudai Sport Egyesület; Kagami Ryú 
Harcművészeti Egyesület; PDM Gym HSE) csatlakozott a szakszövetséghez.  
A tagszervezetek összesen 1.240 versenyzőnek váltották ki a versenyengedélyeket. A 
nagymértékű növekedés annak tudható be, hogy a hazai járványügyi intézkedések 
értelmében csak a versenyszerűen sportolók sportolása volt engedélyezve, aminek feltétele 
volt a versenyengedély megléte. A tagszervezetektől bekért statisztikai lapok szerint a Ju-
Jitsu sportágban megközelítőleg 3000 aktív sportoló van. 

1.2. Általános működés 

Az MSJJSZ 2021. április 10-én tartotta éves Közgyűlését, melyen elfogadásra került a 2020. 
évi szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a következő évi munkaterv. Tisztségviselő 
választására is sor került, az Oktatási Bizottság Elnökének Stágel Györgyöt választotta a 
Közgyűlés. 
Ziegler Csaba személyes okokból nem tudta vállalni a továbbiakban az elnöki teendőket, 
ezért 2021. október 15-én benyújtotta lemondását. Az Elnökség úgy döntött, hogy mivel 
2022-ben esedékes lenne a tisztújítás, ezért az új elnök megválasztásra összehívandó 
Közgyűlés egyben tisztújító közgyűlés is legyen. Ennek megfelelőn a 2021. november 7-re 
összehívott Rendkívüli Közgyűlésen a tagság új Elnökséget választott, új Elnökkel Tálos 
Lajos személyében. Alelnököknek Berkes Lászlót és Spalovszky Csabát, míg Főtitkárnak 
Hullám Dénest szavazták meg a küldöttek. A Közgyűlésen az Alapszabály módosítására is 
sor került, melyben egy új struktúra jött létre. Az új Elnökségi Tagoknak Száz Richárdot, 
Juhász Tamást, Kovács Gábort, Nagy Róbertet és Stágel Györgyöt voksolták meg a 
tagszervezetek képviselői. Megválasztásra került az új Etikai és Sportfegyelmi Bizottság, 
valamint a Felügyelőbizottság is. 
A 2020. július 1. - 2021. február 28. közötti időszakra vonatkozóan 6 millió Ft támogatást 
nyert az MSJJSZ a fenti program III. ütemeként.  
 

1.3. Titkárság tevékenysége 

A Titkárság 2021-ban is elvégezte a sportolók regisztrációját a SIR-ban, kiállította a 
versenyengedélyeket, illetve a sportolói eredmény igazolásokat, s aktívan közreműködött az 
éves Közgyűlések előkészítésben, illetve az Elnökség munkájában. 
A Titkárság kiemelt feladatai között szerepelt az új raktár kialakítása Budafokon, ahol ezt 
követően az újonnan vásárolt tatamikat és technikai eszközök tárolta az MSJJSZ. A 
szabályzat módosítások közül kiemelendő a Fegyelmi Szabályzat átfogó módosítása, melyet 
Dr. Szilágyi Dávid a Felügyelőbizottság Elnökének útmutatásai alapján sikerült végrehajtani, 
így az mind jogi, mind sportfegyelmi és etikai szempontból jelentős előrelépést jelent a 
szervezet számára.  
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2. VERSENYEZTETÉS 
 

 

2.1. Versenyszervezés 

A hazai járványhelyzet miatt 2021-ben is több esemény törlésére kényszerült a 

Szakszövetség, így csak tavasz végén kerülhetett megrendezésre az év első rendezvénye 

a Budapest Rangsorverseny május 15-én 58 versenyző, 102 nevezése mellett. A második 

verseny a Ju-Jitsu Budapest bajnokság volt a Magyar Grappling Szövetséggel közös 

szervezésben. Itt azonban a nevezések száma messze elmaradt a várttól: 54 versenyző 

összesen 60 nevezést adott le. A visszaesés legfőbb oka az lehetett, hogy míg a Ju-Jitsu 

versenyt rangsorversenyként hirdette meg a szervezet, addig a Magyar Grappling Szövetség 

korosztályos magyar bajnokságot rendezett. Levonva a tanulságokat az Elnökség úgy 

döntött, hogy nem folytatja tovább a közös versenyek megrendezésének gyakorlatát. 

Ősszel a decemberi magyar bajnokság mellett két verseny lett meghirdetve Duo & Fighting 

Challenge néven, melyeken a Ne-waza versenyszám nem került megrendezésre. Mindkét 

verseny alacsony nevezések mellett zajlott, de a versenyszámok különválasztása sem 

váltotta be a hozzá fűzött elvárásokat. A Magyar Bajnokságot végül a COVID-19 járvány 

újabb hullámának fellendülése okán törölni kényszerült az MSJJSZ. A Diákolimpia 

megrendezésére ezúttal sem kerülhetett sor, mivel a teljes tavaszi iskolai félévre megtiltották 

az iskolai rendezvények megtartását.  

Összegezve a 2021. évi versenyszervezési tapasztalatokat az Elnökség úgy döntött, hogy 

2022-től önálló versenyeket tart a szervezet, együtt kezelve a 3 szabályrendszert és 

meghirdetésre kerülnek majd Ne-wazaban kezdő kategóriák a brazil ju-jitsuban használt 

övfokozatoknak megfelelően. Emellett bemutatkozó jelleggel minden versenyre 

meghirdetésre kerül a Contact Ju-Jitsu versenyszám is. 

Az Európa-kupa megrendezésére történő felkészülés jegyében folytatódott az 

eszközbeszerzési program, melynek célja volt, hogy a 6 versenypást kiállításához szükséges 

tatamival és azok működtetéséhez szükséges technikai felszerelésekkel rendelkezzen az 

MSJJSZ. Ennek megfelelően beszerzésre került további 176 nm, 2 x 1-mes versenytatami 

(ezzel az összes rendelkezésre álló tatamit tekintve 4 db 12 x 12 m-es pást is kirakható), 2 

db monitor és 3 db laptop.  

A fentieken túl elfogadásra került a Versenyszabályzat módosítása, melyben szigorításra 

került a sportorvosi engedélyek bemutatásával kapcsolatos rendelkezés, amivel a 

Versenybírói Szabályzat vonatkozó része is módosításra került. 
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Tervezett rendezvények Megvalósult rendezvények 

március 20.  - Jászapáti Rangsorverseny április 24. – Ne-waza válogatott keretedzés 

április 3. - Budapest - Jitsu Ünnepe május 15. – Budapest rangsorverseny 

április 17-18. - Budapest Rangsorverseny május 22. – Fighting válogatott keretedzés 

május 15. - Budapest - Ju-jitsu Diákolimpia május 29. – Ne-waza válogatott keretedzés 

május 22. - Budapest - válogatott keretedzés június 26. – Fighting válogatott keretedzés 

július 8-11. - Balatonfenyves - Nyári tábor július 3. – Budapest Bajnokság 

szept 11. - Siófok Rangsorverseny július 8-11. – Nyári Tábor Balatonfenyves 

október 9. - Hatvan Rangsorverseny szeptember 4. – Jitsu Ünnepe 

október 16. - Budapest - válogatott keretedzés szeptember 11. – Duo & Fighting Challenge 

november 6. - Budapest - válogatott keretedzés október 2. – Ne-waza válogatott keretedzés 

december 11. - Mogyoród - Ju-Jitsu Magyar 
Bajnokság 

október 16. – Ne-waza válogatott keretedzés 

március 20.  - Jászapáti Rangsorverseny november 27. – Duo & Fighting Challenge 

1. táblázat. 2021. évi tervezett és megvalósult rendezvények. 

2.2. Versenybírói munka értékelése 

Versenybíróink részt vettek a Maintalban rendezett felnőtt Európa-bajnokságon, ahol 

Horváth Imrét Continental A minősítésre léptették elő. A versenyen részt vett még Juhász 

Tamás és Szabó Balázs is, akik mind remek értékeléseket kaptak. A hazai bíróképzést 

nagyban megnehezítette a világjárvány, ezért az e területen előzetesen megfogalmazott 

terveket 2022-ben kell megvalósítani.  

2.3. Doppingellenes és sportegészségügyi tevékenységek 

A doppingellenes tevékenység szintén korlátozott mértékben zajlott, de a sportegészségügyi 

vonatkozású feladatok több munkát adtak a terület szakembereinek. A járványhelyzet állandó 

követése, illetve az OSEI szakmai állásfoglalásainak értelmezése és közreadása is 

folyamatos volt. Tereza Cresley Európa-bajnokunkat mindkét világversenyen tesztelték, sőt 

egy alkalommal otthonában jelentkeztek az ellenőrök és vettek tőle mintákat. Ezen 

események tükrében a válogatott sportolók és edzőik mindinkább komolyan veszik a 

doppingellenes kötelezettségeiket, így a sportolók ADAMS regisztrációja is rendben 

megtörtént. 
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3. SPORTSZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK 
 

3.1. Általános áttekintés 

A járványhelyzethez igazodva kellett az MSJJSZ szakmai programjait is megvalósítani. Az 

év eleji járványhullám idején nem lehetett megtartani a hagyományos Jitsu Ünnepe 

rendezvényt, így erre szeptember elején kerülhetett sor a gazdagréti Budai Judo Akadémia 

termében telt ház mellett, 4 szekcióra (Ne-waza Gi és Nogi, Fighting, Duo/Önvédelem) 

osztva. Folytatódtak a keretedzések is, melyekből 2 Fighting és 4 Ne-waza edzés került 

megtartásra váltott mesterekkel 15-20 fős létszámmal. A résztvevők számára kiváló 

felkészülési lehetőséget biztosítottak ezen alkalmak, melyek külön hasznosnak bizonyultak 

a COVID járvány árnyékában. A Magyar Grappling Szövetséggel közös szervezésben 

megtartott nyári tábor is teltházzal zajlott, melynek keretében sor került az utolsó OKJ-s 

évfolyam gyakorlati modulzáró vizsgájára is. Az OKJ típusú képzések befejeztével felálló új 

rendszer egyenlőre nem indulhatott el, melynek alapvetően adminisztratív okai vannak, de 

az MSJJSZ részéről a szükséges engedélyeztetési eljárások kezdeményezése megtörtént. 

A jövő év feladata lesz az ezekkel kapcsolatos kötelezettsége végrehajtása, illetve az ehhez 

szorosan kapcsolódó edző továbbképzések elindítása a sportágban dolgozó 

sportszakemberek kompetencia fejlesztése céljából. 

Bízhatunk benne, hogy a koronavírust követő időszakban egyre több szakmai program 

valósulhat meg, melyekre igen komoly érdeklődés és igény mutatkozott. 

3.2. Magyar válogatott versenyeztetése 

2020 után újraindult a nemzetközi sportélet és megrendezésre kerültek a felnőtt és 

korosztályos Európa- és Világbajnokságok. A magyar válogatott sportolók elsőként a 

németországi Maintalban megrendezett felnőtt Európa-bajnokságon vettek részt. A magyar 

színeket Tereza Crisley Cordeiro de Souza, Tóth Anett, Tóth Zoltán, Váradi Erzsébet, Süle 

Szilárd és Lakatos Sándor képviselte. Az Elnökség döntése értelmében az utazási-, szállás 

költségeket, valamint a nevezési díjat az MSJJSZ finanszírozta. Tereza Crisley Európa-

bajnoki címet szerzett, míg Süle Szilárd kategóriájában bronzéremig jutott. Pontszerző 5. 

helyen végzett Tóth Anett és Váradi Erzsébet. Az Ifjúsági Európa-bajnokságon, szintén 

Maintalban Dudás Virág Anna vett részt, aki U21-es korosztályban, Fighting Systemben 

pontszerző 5. helyen zárt. 

A korosztályos és felnőtt Világbajnokságra ezúttal is az Egyesült Arab Emirátusokban, Abu 

Dhabiban került sor. Itt a felnőtt Európa-bajnoki kereten túl Kis Nikolett, Tóth Alexa, 

Kopcsányi Máté, Száraz Dániel, Győri Levente és Dudás Virág Anna képviselte 

Magyarországot. A felnőttek támogatása mellett Tóth Alexa, Kis Nikolett és Győri Levente 

kiutazását teljes mértékben, míg Dudás Virág Anna, Száraz Dániel és Kopcsányi Máté 

költségeinek 50%-át finanszírozta az MSJJSZ. A felnőttek közül Tereza Crisley ismét 

éremmel tért haza, ezúttal ezüstéremmel, míg Váradi Erzsébet és Lakatos Sándor 5. helyen 

zártak. Az utánpótlás korcsoportokban Tóth Alexa, Váradi Erzsébet és Tóth Zoltán 

Világbajnoki címet szerzett és pontszerző 5. helyen zárt Kis Nikolett, Kopcsányi Máté, Dudás 

Virág Anna valamint Győri Levente saját kategóriájában.  

Összegezve elmondható, hogy a magyar válogatott eddigi legeredményesebb nemzetközi 

szereplését érte el a fenti világeseményeken. 
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VERSENYZŐ NEVE VERSENY MEGNEVEZÉSE KATEGÓRIA HELYEZÉS 

Tereza Crisley 
Cordeiro de Souza 

Senior EB (Maintal) ADULTS JIU-JITSU FEMALE +70 KG 1. hely 

Tóth Anett Senior EB (Maintal) ADULTS JIU-JITSU FEMALE -48 KG 5. hely 

Váradi Erzsébet Senior EB (Maintal) ADULTS JIU-JITSU FEMALE -57 KG 5. hely 

Süle Szilárd Senior EB (Maintal) ADULTS JIU-JITSU MALE -77 KG 3. hely 

Tereza Crisley 
Cordeiro de Souza 

Senior-U21-U18-U16 VB (Abu Dhabi) ADULTS JIU-JITSU FEMALE +70 KG 2. hely 

Váradi Erzsébet Senior-U21-U18-U16 VB (Abu Dhabi) ADULTS JIU-JITSU FEMALE -57 KG 5. hely 

Laktos Sándor Senior-U21-U18-U16 VB (Abu Dhabi) ADULTS JIU-JITSU MALE -69 KG 5. hely 

Kis Nikolett Senior-U21-U18-U16 VB (Abu Dhabi) U16 JIU-JITSU FEMALE -57 KG 5. hely 

Kopcsányi Máté Senior-U21-U18-U16 VB (Abu Dhabi) U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -66 KG 5. hely 

Tóth Alexa Senior-U21-U18-U16 VB (Abu Dhabi) U18 JIU-JITSU FEMALE -63 KG 1. hely 

Váradi Erzsébet Senior-U21-U18-U16 VB (Abu Dhabi) U21 JIU-JITSU FEMALE -57 KG 1. hely 

Tóth Zoltán Senior-U21-U18-U16 VB (Abu Dhabi) U21 JIU-JITSU MALE -69 KG 1. hely 

Győri Levente Senior-U21-U18-U16 VB (Abu Dhabi) U21 JIU-JITSU MALE -69 KG 5. hely 

Dudás Virág Anna Senior-U21-U18-U16 VB (Abu Dhabi) U21 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -70 KG 5. hely 

2. táblázat. Magyar válogatott 2021. évi eredményessége. 
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4. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 
 
2021-es évet is még a koronavírus helyzet határozta meg. A versenyengedélyek kiállítása 
szempontjából a járványhelyzet kiemelkedő számokat eredményezetett, de számítani kell a 
versenyzői létszám visszaesésére. Figyelemreméltó, hogy a második COVID-dal sújtott 
évben is növekedni tudott a tagszervezetek száma, ami azt jelzi, hogy egyre jobban ismertté 
válik a sportág és a hazai jitsu szervezetek is mind nyitottabbak a szervezet irányába. 
Az MSJJSZ rendezvények egy jelentős részét törölni kellett, így 2020 után ebben az évben 
sem került megrendezésre a Ju-Jitsu Magyar Bajnokság. Éppen ezért a következő év 
versenynaptár tervezete úgy lett kialakítva, hogy azt egy esetleges újabb COVID hullám ne 
tudja befolyásolni. A szakágak munkáját sikerült folytatni, de ezen a területen még rengeteg 
fejlődési potenciál tapasztalható. 
A nemzetközi versenyek megindulásával újra lehetőség nyílt a magyar válogatott nemzetközi 
szereplésére, mely az eddigi legjobbra sikerült: 4 arany-, 1 ezüst és 1 bronzéremmel, illetve 
további 9 pontszerző helyezéssel. A Nemzeti Versenysport Szövetség eredményességi 
számításai alapján összesen 556 pontot ért el az MSJJSZ, ami kiemelkedőnek számít. 
Az EMMI által finanszírozott Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programjának 
forrásaival jelentős mértékben tudott az MSJJSZ hozzájárulni a magyar válogatott sikereihez, 
de emellett lehetőség nyílt további eszközbeszerzés végrehajtására is. Az Elnökség EH 
1/2021 (VII.15.) Elnökségi határozatával elfogadta a World Games és World Combat Games 
felkészülési programot, mely meghatározza, hogy milyen feltételek mentén támogathatóak a 
magyar versenyzők nemzetközi szereplése. Mindezeket figyelembe véve elmondható, hogy 
a kialakított szakmai és támogatási keretrendszer megfelelőnek bizonyult és az 
eredményességen túl komoly motivációs erővel bír a hazai versenyzők számára. 
Az év végén felállt új Elnökség legfontosabb feladata lesz a hazai versenyrendszer megfelelő 
átalakítása, valamint a 2022 márciusában megrendezésre kerülő hazai Fighting, illetve Ne-
waza Gi és Nogi Európa-kupa megszervezése.  
 


